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Para podermos dar a conhecer a temática da Coerência das Políticas 
para o desenvolvimento (CPD) de forma mais impactante aos nossos 
decisores políticos temos de garantir que usamos as redes sociais 
como ferramentas de advocacia social.

O que queremos é gerar interação e manifestar o nosso interesse 
por um tema, de forma que os decisores políticos também eles se 
interessem por esta temática. 

Os post devem ser claros, assertivos e não podem ser intimidatórios 
nem ofensivos.

Mas para termos impacto nas redes sociais, precisamos do vosso 
apoio! Precisamos que nos ajudem a questionar os nossos decisores 

políticos. Como?

Identificando os/as deputados e decisores políticos e 
partilhando as questões abaixo através das vossas redes 

sociais.
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1. QUESTÕES GERAIS

# Senhor/a Deputado/a o que está a ser feito em Portugal para se promover 
efetivamente a coerência das políticas para o desenvolvimento justo e 
sustentável?

# Senhor/a Deputado/a está a Assembleia da República efetivamente preocupada 
com a coerência das políticas necessárias para garantir a justiça social e 
climática a nível nacional e internacional?

# Senhor/a Deputado/a qual é o seu papel na promoção de um processo de 
desenvolvimento mais justo, mais digno e mais sustentável?

# Senhor/a Deputado/a como podemos preservar os objetivos da política de 
cooperação e desenvolvimento para a erradicação da pobreza e promoção de um 
desenvolvimento mais inclusivo e sustentável com os atuais fundos disponíveis?

# De acordo com osresultado do inquérito “Portugal e o Desenvolvimento Global” 
a maioria dos inquiridos considera que o apoio de Portugal ao desenvolvimento 
global deve aumentar. O que é necessário agilizar para garantir esse aumento?

# De acordo com os resultado do inquérito “Portugal e o Desenvolvimento 
Global” perto de 30% dos inquiridos considera que o as temáticas 
do desenvolvimento têm um grau de importância fraco na 
agenda política em Portugal. Perante estes números porque 
não apostar na promoção de um Dia nacional para o 
Desenvolvimento Global?

# De acordo com os resultado do inquérito 
“Portugal e o Desenvolvimento Global” perto 
de 90% aponta para a relevância reforçada 
da educação para o desenvolvimento e 
cidadania global (EDCG) como veiculo de 
conhecimento, sensibilização e mobilização. 
Perante estes dados não seria desejável 
reforçar de forma significativa a 
linha de apoiado aos projetos de 
EDCG?
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2. DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA

# Senhor/a Deputado/a está Portugal a dar prioridade a programas de reforço de 
capacidades e resiliência nos países mais frágeis e vulneráveis, que permita 
prevenir conflitos e futuras crises?

# Senhor/a Deputado/a considera pertinente a revisão da Estratégia Nacional sobre 
Segurança e Desenvolvimento, dotando-a dos instrumentos operacionais para 
uma maior interligação entre as abordagens, intervenientes e instrumentos de 
segurança e desenvolvimento

3. EUROPA VERDE

# Senhor/a Deputado/a estamos verdadeiramente empenhados no Reforço da 
ligação entre migrações e desenvolvimento no plano estratégico e político, 
assegurando que o enquadramento legislativo e das políticas de migração tem 
um impacto positivo no desenvolvimento?

# Senhor/a deputado/a apelamos está a Assembleia da República verdadeiramente 
empenhada e, promover uma maior garantia dos direitos dos trabalhadores 
migrantes, expostos frequentemente a abusos por parte das entidades 
empregadoras?

# Que o papel pode ter Portugal na UE para evitar uma instrumentalização da ajuda 
ao desenvolvimento para propósitos securitários e de gestão das migrações, 
particularmente no relacionamento com os países terceiros, garantindo que 
a política de desenvolvimento e a utilização dos seus fundos respeitam o seu 
objetivo central (combater a pobreza e promover o desenvolvimento)?

# Que papel pode ter Portugal nos fóruns internacionais para garantir que qualquer 
prática de regresso de migrante do espaço europeu para países de trânsito e 
origem seja realmente feita em segurança, respeitando a dignidade e os direitos 
humanos?

# Como se pode reforçar o apoio às OSC que trabalham no diálogo intercultural 
demonstrando mitos e falsas narrativas sobre migração?
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4. DESENVOLVIMENTO, COMÉRCIO E FINANÇAS

# Como preservar os orçamentos da ajuda ao desenvolvimento e avançar no 
cumprimento dos compromissos internacionais em matéria de ajuda pública ao 
desenvolvimento, quer no geral (0,7% do RNB), quer nas metas definidas para a 
ajuda direcionada aos Países Menos Avançados - PMA (0,15-0,20 do RNB)?

# Para quando a adopção de um plano nacional sobre o dever de diligência das 
empresas e a responsabilidade empresarial nos domínios social, ambiental e de 
governação, de forma a obrigar as empresas a demonstrarem que os produtos 
comercializados no espaço europeu não violam os Direitos Humanos em 
nenhum ponto dessa cadeia (relações comerciais diretas ou indiretas, cadeias de 
investimento, etc.)?

# Como se pode garantir o apoio à adoção e implementação de políticas 
sensíveis ao género na resposta e recuperação pós-Covid, especialmente ao 
nível orçamental, fiscal, salarial e de proteção social, de forma a reduzir as 
desigualdades e injustiças reforçadas pela pandemia?

# Como pode Portugal defender uma ação concertada, conjunta e verdadeiramente 
abrangente de perdão e reescalonamento da dívida aos países mais pobres e 
vulneráveis, que lhes permita libertar fundos para a resposta à crise e para os 
seus processos de desenvolvimento?

# Que medidas podem ser implementadas para focar a ajuda ao comércio nos 
países mais pobres e vulneráveis e no desenvolvimento de capacidades dos 
países parceiros?
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5. DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR

# Que papel pode ter Portugal nos fóruns internacionais para se prosseguir uma 
abordagem intersectorial da PAC, promovendo o equilíbrio e coerência com 
outras políticas de desenvolvimento rural integrado, a política comercial, política 
energética, políticas sociais e política de desenvolvimento?

# Senhor/a deputado/a estamos preparados para cortar apoios (financeiros, 
diplomáticos e outros) a ações com impactos nocivos no meio ambiente, 
eliminando financiamentos a práticas de grande intensidade carbónica, que 
impliquem perda de biodiversidade, desflorestação e degradação acentuada 
dos solos e apoiando, pelo contrário, práticas agroecológicas de diversificação e 
reforço da resiliência a choques, com base numa visão integrada dos territórios?

# Estamos preparados para legislar sobre a substituição dos atuais pagamentos ao 
setor agrícola por incentivos para a reconversão das atividades agroalimentares 
com grande impacto no ambiente (agropecuária, agricultura intensiva, etc.) 

e para a incorporação de práticas 
agroecológicas mais sustentáveis que 
sejam consistentes com os objetivos 

da política ambiental e climática, 
nomeadamente em alinhamento com o 

Pacto Ecológico Europeu, a Estratégia 
“Do Prado ao Prato” e a Estratégia da 
Biodiversidade para 2030?
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6. DESENVOLVIMENTO E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

# Senhor/a Deputado/a será possível integrar de forma mais sistemática e coerente 
as preocupações climáticas nos programas e projetos da cooperação portuguesa, 
através de uma efetiva transversalização deste tema nos vários setores (saúde, 
educação, etc.)?

# Senhor/a Deputado/a como podemos promover uma maior interligação e diálogo 
entre as organizações da sociedade civil que trabalham na área do ambiente e 
do desenvolvimento, nomeadamente em questões de interesse comum como a 
Agenda 2030 ou a educação para a cidadania global?

# Senhor/a Deputado/a   o que está a ser feito para se dar apoio às comunidades 
e regiões mais afetadas pelas alterações climáticas, na transição para energias 
limpas e para economias mais sustentáveis?

# Senhor/a Deputado/a o que está a ser feito para acabar com práticas que são 
incoerentes com o combate às alterações climáticas e com a promoção de um 
desenvolvimento sustentável, eliminando os subsídios aos combustíveis fósseis?

# Senhor/a Deputado/a crê que é possível legislar sobre a criação de uma ecotaxa, 
uma taxa de poluição, que deve ser depois reinvestida em eficiência energética 
em todos os setores?

# Senhor/a Deputado/a o que está a ser feito para combater de forma assertiva os 
problemas de escassez hídrica que o país enfrenta?

SUGESTÕES DE COPY

1. Escolhera rede social em que deseja interagir

2. Identificar o seu interlocutor (decisores políticos) 
 Nota: Para os grupos Parlamentares pode enviar qualquer uma das questões acima identificadas. 

Para os outros interlocutores selecione a questão de cada área temática. 

3. Colocar o texto da questão selecionada

Em todas os post, seja qual for a rede social selecionada:

i. colocar o #CoerenciaNaPresidencia e 

ii. identificar @fecongd  @imvfongd  @camoes.ip 
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GRUPOS PARLAMENTARES

Eurico Brilhante Dias, Presidente, Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista

 https://www.facebook.com/eurico.b.dias

  @EBrilhanteDias

 https://www.instagram.com/eurico72/

Paulo Mota Pinto, Presidente, Grupo Parlamentar 
do Partido Social Democrata

 https://www.facebook.com/paulomotapinto

  @paulomotapinto

 https://www.instagram.com/paulomotapinto/

Rodrigo Saraiva, Presidente, Grupo Parlamentar a 
Iniciativa Liberal (IL)

 https://www.facebook.com/rodrigosaraiva

  @rsaraiva

 https://www.instagram.com/rodrigodiassaraiva/

Paula Santos, Presidente, Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista (PCP)

 https://www.facebook.com/pcp.pt

  https://twitter.com/pcp_pt

 https://www.instagram.com/pcp.pt/

Pedro Filipe Soares, Presidente, Grupo 
Parlamentar do Bloco de Esquerda

 https://www.facebook.com/pedrofgsoares

  @PedroFgSoares

 https://www.instagram.com/pfsoares.be/

Inês de Sousa Real, Deputada, Partido Pessoas - 
Animais - Natureza (PAN)

 https://www.facebook.com/InesSousaReal

  @lnes_Sousa_Real

 https://www.instagram.com/ines.sousa.real/

Comissão de Negócios Estrangeiros e 
Comunidades Portuguesas

Presidente: Sérgio Sousa Pinto
 https://www.facebook.com/sergio.sousapinto.5

  @ssp6

 https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/
EmailDeputado.aspx?BID=1264

Vice-Presidente: Olga Silvestre
 https://www.facebook.com/olga.silvestre.35

 https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/
EmailDeputado.aspx?BID=4055

Comissão do Ambiente e Energia 

Presidente: Tiago Brandão Rodrigues 
 https://www.facebook.com/tiago.b.rodrigues

 https://www.instagram.com/tiagobrandaorodrigues/

Vice-Presidente: Hugo Patricio Oliveira
 https://www.facebook.com/hugopmoliveira

  @h_oliveira

 https://www.instagram.com/hugopmoliveira/

 https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/
EmailDeputado.aspx?BID=6857

Comissão de Assuntos Europeus

Presidente: Luis Capoulas Santos 
 https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/
EmailDeputado.aspx?BID=197

Vice-Presidente: Clara Marques Mandes 
 https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/
Biografia.aspx?BID=4299

Vice-Presidente e Coordenador do GP: Bernardo 
Blanco

 https://www.facebook.com/bernardomblanco

  @BernardoMBlanco

 https://www.instagram.com/bernardomblanco/

 https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/
EmailDeputado.aspx?BID=7393

Comissão de Agricultura e Pescas

Presidente: Pedro do Carmo
 https://www.facebook.com/pedro.d.carmo.37

  @pedrodocarmo09 

 https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/
EmailDeputado.aspx?BID=416

Vice-Presidente: Artur Soveral Andrade
 https://www.facebook.com/artur.soveralandrade

 https://www.parlamento.pt/DeputadoGP

INTERLOCUTORES
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MINISTROS E SECRETÁRIOS DE ESTADO

Negócios Estrangeiros
  @nestrangeiro_pt

João Gomes Cravinho, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros

  @JoaoCravinho 

Francisco André, Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação do XXIII 
Governo Constitutional

 https://www.facebook.com/francisco.andre.161

  @FAndreSENEC

Defesa Nacional
  @defesa_pt

Helena Carreiras, Ministra da Defesa Nacional
 https://www.facebook.com/helena.carreiras.3

  https://twitter.com/carreirash

Assuntos Parlamentares
  https://twitter.com/aparlamentares

Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos 
Assuntos Parlamentares

 https://www.facebook.com/MendesAnaCatarina

  @acmendes73

Ambiente e Ação Climática
  @ambiente_pt

Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente e da Ação 
Climática

 https://www.facebook.com/duarte.cordeiro

  @DuarteCordeiro

Agricultura 
 https://m.facebook.com/agriculturapt?lst=1000002506 
55938%3A100064804023354%3A1655303284

  @agricultura_pt

Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e 
da Alimentação

 https://www.facebook.com/mariadoceuantunes.ma

  @MariaCeuAntunes

Economia e Mar
  @economia_pt

Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo do 
XXII Governo Constitucional

 https://www.facebook.com/ritabmarques.1975

  @ritabmarques
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